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A szentesi gépészeti főnökség lesz a főhadiszállás 

Megérkezett az első Uzsgyi 
Negyven új motorvonat közle-
kedik majd a Dél-Alföldön az 
elkövetkező hónapoktól. Az 
Uzsgyi névre hallgató sínbu-
szok összértéke húszmilliárd 
forint. 

Az új motorvonat volt a témája a 
MÁV szentesi gépészeti főnöksé-
ge tegnap megrendezett műszaki 
napjának. Az orosz modellek 
ugyanis a szentesi garázsban ál-
lomásoznak majd. Az Uzsgyi el-
ső példányát megtekinthették, ki 
is próbálhatták az érdeklődók: a 
rendkívül kényelmes utastérrel 
rendelkező vonatokat légkondi-
cionáló berendezéssel is felsze-
relték. 

A szerelvény csaknem négy 
méter magas, negyvenöt méter 
hosszú, benne száznegyven ülő-
hely található. A motorvonat 
száz kilométeres sebességgel ké-
pes haladni, melyet a hazai vona-
lak némelyikén el is érhet. Do-
bos József, a gépészeti üzletág fő-
munkatársa elmondta, hogy az 
Uzsgyi ezer kilométert képes 
megtenni gázolajjal való tanko-
lás nélkül. 
A szerelvényekbe magyar gyárt-
mányú alkatrészeket is beépítet-
tek, hiszen az itthon használatos 
járműveknek a magyar körülmé-
nyekhez is igazodniuk kell. 

Uzsgyi azonban nem csak Ma-
gyarországra kerül - tudtuk meg 
Borisz Paramonov főkonstruk-
tőrtől, hanem Csehországba is, 
hasonlóan államadósság törlesz-
tés keretében. Az rt. képviselője-
ként kifejtette: számára a ma-
gyar tervezőkkel való találkozás 

A Moszkva melletti gyárban készült vonatokat az államadósság törlesztése keretében kapja Magyar-
or szág . Fotó: Tésik Attila 

nagyon tartalmas szakmai jelle-
gű barátságot hozott, melyben 
nem az elsődleges szempont volt 
a két állam vezetőinek megegye-
zése. Paramonov büszke az elért 
eredményre, három éven át na-
ponta dolgozott az Uzsgyi terve-
zésén, mely szerinte számíthat 
az utazóközönség megelégedésé-
re csakúgy, mint a vasutasokéra. 
A masiniszták a vezetőfülkében 

rádiótelefonon tarthatják a kap-
csolatot kollégáikkal, a számos 
technikai újdonság helyes mű-
ködtetését a szentesi vonatveze-
tők máris tanulják. 

Jelenleg a fővárosban van egy 
hatfős, orosz szakemberekből 
álló szervizcsapat, ők valószínű-
leg hamarosan Szentesre költöz-
nek és itt tartózkodnak addig, 
amíg a garanciális idő tart. A 

Mityisi nevű városban működő 
gyár több mint százéves, hétezer 
dolgozója van. Paramonov re-
méli, hogy az új modell beváltja 
a hozzá fűzött reményeket, s ha-
sonlóari a budapesti metró sze-
relvényeihez (melyek szintén az 
orosz városban készültek), tet-
szést aratnak és hosszú évtize-
dekig futnak. 

B. G. 

Kitiltott külföldiek 
A röszkei határátkelőnél útlevél-hamisí-
tó bukott le, megbírságoltak egy külföldi 
állampolgárt, a tompái határállomásnál 
pedig két szerb és egy román állampol-
gárt fordítottak vissza a határőrök. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Közokirat-hamisítás miatt indult bün-
tetőeljárás egy szerb állampolgárságú 
férfi ellen, aki a röszkei határátkelőnél 
akart kilépni az országból. A határ-
őröknek feltűnt, hogy a férfi útlevelé-
vel valami nincs rendben. Kiderült, a 
férfit közokirat-hamisítás miatt kere-

sik a rendörök. A hamisító ugyanis 
más útlevelébe ragasztotta be saját 
fényképét. A férfi ellen idegenrendé-
szeti eljárás is indult, kitoloncolásáig 
őrizetbe vették. 

A röszkei határállomáson megbüntet-
tek 2 ezer forintra egy török állampolgár-
ságú férfit, mert egy nappal tovább tartóz-
kodott Magyarországon, mint ahogy a tar-
tózkodási engedélye szólt. 

A tompái határátkelőnél két szerb és 
egy román férfit fordítottak vissza a szol-
gálatban lévő határőrök, mivel ellenük 
beutazási és tartózkodási tilalom van ér-
vényben. 

Görög katolikus 
jótékonysági bál 
A Görög Katolikus Egyházért Alapítvány ikonki-
állítással egybekötött jótékonysági estet és bált 
szervez szombaton este hatkor a megyeháza ét-
termében. 

A Damaszkuszi Szent János ikonfestőkör tagjai-
nak kiállítását Szaplonczay Miklós görög katolikus 
parókus nyitja meg. 

A műsoros est hétkor kezdődik, melyen a Szöl-
lőssy Vonósnégyes, Fekete Gizi színművész, Rácz 
Rita, Cser Krisztián zeneművészeti hallgatók, a Pro 
Musica Gyermekkórus, Rakovits István gitármű-
vész és Demeter László énekes lép fel. Az estet haj-
nalig tartó bál követi. 
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A SOLE HUNGÁRIA RT. 
a bácsbokodi üzemébe 

munkatársat keres 

minőségbiztosítási 

munkakörbe. 

Elvárások: 
- felsőfokú végzettség 

- ISO r e n d s z e r b e n v a l ó jár tasság 
- gyors, pontos munkavégzés 

- számítógép felhasználói szintű Ismerete 
- angolnyelv-tudás 

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, 
kérjük küldje el rövid, fényképes 

szakmai önéletrajzát a Sole Hungária Rt. 
bácsbokodi üzeme, Hídvégi Atti la gyárigazgató 

(6453 Bácsbokod) részére. 
Jelentkezési határidő: 

a megjelenést követő egy hét. 

A SOLE HUNGARIA RT. 
a szegedi üzemébe, 

a raktározás területére 
munkatársakat keres 

az alábbi munkakörbe: 

vegyszerraktáros-
targoncás 

Elvárások: 
- legalább középiskolai végzettség 

-öná l ló , gyors, pontos munkavégzés 
- targoncavezetői jogosítvány (gázüzemű) 
- vegyszerkezelői tanfolyami végzettség 

Jelentkezni: személyesen, 
Hornyák József logisztikai igazgató, 

Szeged, Budapesti út 6. sz. 

Ajánlott: öttől nyolcvanéves kong 

„Bohém" az élet 
Csongrádon 
Minden korosztály otthon érzi 
magát az egy éve megnyílt Bo-
hém étteremben és kávézóban. 
A csongrádi és környékbeli 
blues-, jazz-, funky- és rock-
kedvelőknek, valamint azoknak 
nyújt kikapcsolódást, akik 
ínyencek és egy különleges han-
gulatú helyre vágynak. 

Ha valaki épít vagy csinál vala-
mit, elkerülhetetlen, hogy egy jó 
nagyadag szubjektivitás ne jelen-
jen meg a végeredményben és a 
későbbi produkciókban is, mind-
amellett, hogy szeretne megélni 
belőle - kezdte a beszélgetésün-
ket Törteli Attila programszerve-
ző. A Bohém története a tulajdo-
nossal és Attilával Zentárói in-
dult, ahol a világszerte népszerű 
Mojo klubhálózat mintájára 
megszületett egy máig létező 
szórakozóhely. Később a vajdasá-
gi srácok Magyarországon is több 
ilyen klubot nyitottak, például 
Szegeden, Pécsett, Szombathe-
lyen, Budapesten és a csongrádi 
Bohém is ebből a körből eredez-
teti a gyökereit. Ottjártunkkor is 
Tom Waits szólt, hiszen a zene 
minőségére különösen ügyelnek. 
A külső teraszon lévő presszót és 
pizzériát követően egy folyosón 
keresztül harminc évet ugrunk 
vissza az időben. Az rögtön kide-
rül, hogy melyik helyiség képvi-
seli inkább a bohémos csapat 
egyéniségét, elképzeléseit és en-
nek megfelelően a jövő tervei kö-
zött szerepel a presszó fokozatos 
fazonigazítása is. Az éttermi-ká-
véházi rész rendkívül otthonos 

hangulatának a kialakításában 
közrejátszottak természetesen 
az általuk hallgatott zenei stílu-
sok és a mojos „hagyományok" 
is. A mindenhonnan összesze-
dett régi foteleket, asztalokat, 
székeket, a falakat dekoráló újsá-
gokat és plakátokat, az ódon ge-
rendákat, valamint a nélkülöz-
hetetlen modern eszközöket Kiss 
Attila Etele grafikusművész ren-
dezte összhangba. A komoly ét-
lapi kínálaton szerepel a csülök-
től kezdve a kemencés brokkolin, 
a sóleten át az áfonyás szarvasig 
mindenféle finomság és tapasz-
talatból mondhatjuk, méretes 
adagokat szolgálnak fel. Hétvé-
genként a vacsora után koncer-
tekkel szórakoztatják a nagyér-
deműt. Fellépett már náluk De-
ák-Bili, Kispál és a Borz, Back II 
Black, de a nyáron Hobo is eljön. 
Ezeken a koncerteken jó látni, 
hogy az ötévestől a nyolcvanéve-
sig mindenki megfordul és a roc-
kerek társaságában családok szó-
rakoznak. Akadt már olyan öreg 
bácsi, aki bejött, körülnézett és 
csak annyit mondott „Otthon 
vagyok! Megérkeztem!" - mesél-
te méltán büszkén Törteli Attila. 
De az is előfordult már, hogy dr. 
Szalai László főorvos rendezett 
Dr. Jazz néven zenés délutánt a 
saját CD-kollekciójából. A sze-
mélyzet közül senki sem vendég-
látós és nem is úgy öltözködnek, 
ami nem baj, hiszen mindenki 
ismeri őket, bárkivel leülnek be-
szélgetni, a lényeg a baráti blues-
hangulat. 

SZEBENI ZOLTÁN 

A mojós hagyományok és a különböző zenei stílusok is hozzájá-
rulnak a Bohém otthonos hangulatához. Fotó: Tésik Attila 

táítio: «atja» 

T A P P A N C S G Y E R M E K N A P 

A R E P Ü L Ő T É R E N 
UGRÁLHATSZ, REPÜLHETSZ 

A KÓBOR ÁLLATOKÉRT 
• május 22., csütörtök 14 órától 

• május 23., péntek 14 órától 

•május 24-25 10 órától 
napnyugtáig 

Szuper-Tramp ugrálóasztal, mely használatával 
a Tappancs alapítványt támogathatod! 

További hétvégi programok: 
• Szegedi Repülő Egyesület szakosztályainak nyílt üzem napja, 

arcfestés, Vadaspark slmogatósátor. 
• Repülést, vadasparki belépőt nyerhetsz! 

A rendezvény támogatói: 

K O V Á C S A N D R Á S 
- vállalkozó -

KZZ' FM95.4¿-Ród¡ó88 DÉLMAGYARORSZÁG 

- m Kpnica IHiiHlili JI'HÜWIÜltfl1«! 
Sieged , JoLai u.. 11. • Tel.: (62> 472-901 ¿ 0 0 
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